


               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Фаховий коледж 
"Освіта" закладу вищої 
освіти "Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини "Україна"

Додаток до наказу від «30»  вересня 2022 року 
№ 1669-С

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа Приватна Фаховий молодший 

бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата 
видачі та тип документа 
про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11608237 101136
8

Сиволапова Катерина Вікторівна 50084250 KB 31.05.2018 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

029 
Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

0,000

1



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Фаховий коледж 
"Освіта" закладу вищої 
освіти "Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини "Україна"

Додаток до наказу від «30»  вересня 2022 року 
№ 1669-С

081 Право Приватна Фаховий молодший 
бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата 
видачі та тип документа 
про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11615889 101139
6

Вірич Наталя Миколаївна 42948425 KB 12.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Право 0,000

2 11542137 101139
6

Карнаух Олена Дмитрівна 38087756 XE 31.05.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Право 0,000

2



3 11531560 101139
6

Кривопиш Вікторія Володимирівна 53113653 EH 02.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000

4 11541431 101139
6

Лебідь Наталія Василівна 53426941 TE 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000

5 11635451 101139
6

Міхалевич Федір Вячеславович 53480680 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000

6 11606707 101139
6

Піта Олександр Олександрович 53560300 BA 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000

7 11607200 101139
6

Рак Марія Василівна 53009328 BA 21.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Право 0,000

8 11534902 101139
6

Юров Віктор Олександрович 35379655 TA 01.09.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Право 0,000

3
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               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Фаховий коледж 
"Освіта" закладу вищої 
освіти "Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини "Україна"

Додаток до наказу від «30»  вересня 2022 року 
№ 1669-С

081 Право Приватна Фаховий молодший 
бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата 
видачі та тип документа 
про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11626967 101154
3

Гусєв Антон Геннадійович 28536536 KB 30.06.2006 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Право 0,000

2 11617013 101154
3

Микуленко Сніжана Володимирівна 043305 K22 30.06.2022 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Право 0,000

3 11630496 101154
3

Миронов Сергій Павлович 711773 B 25.06.1990 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Право 0,000

4



4 11617017 101154
3

Негра Олександр Олександрович 059245 K22 22.06.2022 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Право 0,000

5 11617024 101154
3

Пищолка Тетяна Володимирівна 023095 K22 29.04.2022 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Право 0,000

6 11617026 101154
3

Царенок Дар`я Василівна 043460 K22 30.06.2022 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Право 0,000

5



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Фаховий коледж 
"Освіта" закладу вищої 
освіти "Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини "Україна"

Додаток до наказу від «30»  вересня 2022 року 
№ 1669-С

181 Харчові технології Приватна Фаховий молодший 
бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата 
видачі та тип документа 
про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11635673 101155
3

Лукошко Ілля Тарасович 037809 K22 30.06.2022 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Харчові 
технології

0,000

6



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Фаховий коледж 
"Освіта" закладу вищої 
освіти "Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини "Україна"

Додаток до наказу від «30»  вересня 2022 року 
№ 1669-С

242 Туризм Приватна Фаховий молодший 
бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата 
видачі та тип документа 
про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11616881 101156
8

Гусар Юлія Павлівна 037985 K16 25.06.2016 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Туризм 0,000

2 11636865 101156
8

Любченко Софія Русланівна 043366 K22 30.06.2022 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Туризм 0,000

3 11617043 101156
8

Слєсар Микита Валерійович 049947 K21 30.06.2021 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Туризм 0,000

7



4 11617051 101156
8

Степаніцький Євген Володимирович 010903 K22 21.02.2022 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Туризм 0,000

5 11617052 101156
8

Федосова Влада Ігорівна 023097 K22 29.04.2022 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Туризм 0,000

8



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Фаховий коледж 
"Освіта" закладу вищої 
освіти "Відкритий 
міжнародний 

університет розвитку 
людини "Україна"

Додаток до наказу від «30»  вересня 2022 року 
№ 1669-С

274 Автомобільний транспорт Приватна Фаховий молодший 
бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата 
видачі та тип документа 
про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11617006 101157
7

Погорелов Роман Павлович 330595 Г 19.07.1984 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Автомобільний 
транспорт

0,000

9


